
fokusā Māris Zanders

Kur būvnieKi pelnīs 2010. gadā?

Kāpēc Latvija apsolīja aizdevējiem apturēt Publiskās 
un privātās partnerības (PPP) projektus?

Artis Kampars (A. K.): Nav tāda solījuma. Premjers 
oficiāli ir atspēkojis nepatiesos publiskos apgalvojumus, 
kuri atskan no vairākām pusēm un pilnīgi ačgārni traktē 
to, kas ir šīs programmas draftā. Ar PPP ir pilnīgi pretē-
ji – vienīgi mutiski esam dzirdējuši no starptautiskajiem 
donoriem, ka viņi pašlaik nevēlētos ilgtermiņā neprogno-
zējamu kredītu pieplūdi jebkurā no nozarēm. Viņi vēlas, 
lai PPP process ir saprotams un kontrolējams, bet ne ar 
pušplēstu vārdu nav ieminējušies par to, ka PPP tiek aptu-
rēts vai iesaldēts – tās ir aplamības.

Tātad bažas un kliegšana arī presē un no Tautas par-
tijas puses ir nepamatota?

A. K.: Pilnībā!
Valdis Birkavs (V. B.): Es to pagaidām nevaru apgalvot...
Māris Saukāns (M. S.): Celtniecība ir ilgtermiņa biz-

ness, ko nedrīkst apskatīt viena gada griezumā. Šis gads 
būs ļoti svarīgs. Jāapskata ikviena lēmuma pieņemšanas 
sekas, kādas tam būs ilgtermiņā.

Vai tad būvniecība nestrādā brīvā tirgus apstākļos?! 
Kad atdzīvosies patēriņš, tad arī cilvēki sāks kaut ko 
būvēt... 

V. B.: Būvniecībā patēriņš atdzīvojas tad, kad koppro-
dukta pieaugums valstī ir vismaz 2–3% gadā. Kamēr IKP 
pieaugums ir mazāks, privātajā sektorā ar retiem izņē-

mumiem netiks būvēts pilnīgi nekas! Tas nozīmē, ka visa 
būvniecība nākamajos gados var bāzēties tikai uz valsts 
un pašvaldību pasūtījumiem, kuru nebūs gandrīz nemaz, 
un – uz PPP. Tieši tie ir ilgtermiņa projekti, kuri ļauj pār-
dzīvot krīzi!

Viktors Puriņš (V. P.): Būvniekiem būtu iespēja izvēr-
sties, izmantojot Eiropas naudu, bet nav līdzfinansējuma. 
To, ko mums faktiski dāvina, nespējam izmantot.

Vjačeslavs Dombrovskis (V. D.): Šaubos, ka pastāv 
reālas līdzfinansējuma perspektīvas un iespējas izmantot 
valsti kā pasūtītāju, jo budžeta situācija nākamajos gados 
būs diezgan saspringta.

Gatis Kokins (G. K.): Es domāju citādi. Vienīgā iespē-
ja būvniekiem ir skatīties, kas notiek industriālajā biznesa 
sektorā – ja kādi pasūtījumi tuvākajā laikā būs, tie nāks no 
šī sektora.

Tā vingrinājuma mērķis, ko mēs tagad izpildām 
SVF uzraudzībā, ir – samazināt ekonomiku. Proti, tiktāl 
samazināt izdevumus visos līmeņos, lai līdzsvarotu te-
košā konta deficītu. Mūsu realitātē nav pamata runāt par 
makroekonomiskās stimulēšanas instrumentiem, kurus 
var atļauties izmantot lielvalstis. Te nav ļauna nolūka – ir 
jāsabalansē ekonomika ar pamatlietām, kuras mums ģe-
nerē naudu.

V. B.: Nesaprotu, uz kāda pamata varētu pieaugt in-
dustriālais sektors. Pagaidām darba algas kritums tajā ir 
visdramatiskākais un darba algas kritums ir tieši propor-
cionāls apjoma kritumam.

G. K.: Korekcija notiks caur šo sektoru, un tur noteikti 
būs rosība, tikai jautājums, cik ātri tā atsāksies.
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A. K.: Infrastruktūrā šogad būvniecības sektorā 
finansējums būs gan no ES struktūrfondiem, gan līdzfi-
nansējums no valsts un pašvaldībām – ir ieplānota asfalta 
seguma uzklāšana ceļiem 600 kilometru kopgarumā. 
Turklāt valdības politika ir tāda, ka tiks lietota maksimāli 
pieļaujamā ES fondu intensitāte, prasot iespējami mazāku 
līdzfinansējumu: ja pieļauts līdz 100%, tad finansēt pilnībā 
no ES. Ja ES pieļauj, piemēram, 95% intensitāti pašvaldību 
ceļiem, tad mēs gribam maksimāli to izmantot.

Līdz 2015. gadam ir pieejamas ļoti lielas naudas 
ūdenssaimniecībā, kur tās tiks virzītas ar Vides ministrijas 
un vides fondu starpniecību. Manuprāt, kopā ar inženie-
riem un tehniķiem, arī būvniekiem tur būs, ko darīt. Treš-
kārt, atbilstoši prioritātēm, ko esam izvirzījuši eksporta un 
konkurētspējas attīstības virzienā, ļoti liela apjoma sum-
mas ir novirzītas eksporta produktu atbalstam ar augstu 
pievienoto vērtību. 

Pēdējai programmai ir iesniegti pieteikumi par ne-
pilniem 150 miljoniem, un izskatās, ka pieejamo ES 
struktūrfondu 35 miljonu finansējumu mums ir iespēja 
paplašināt – vismaz divas reizes. Ja klāt nāk uzņēmumu 
pašfinansējums – jo šo projektu ES fondu intensitāte ir 
35% – kopējā summa, kas tur varētu būt, ir ap 150 miljo-
niem latu. Runa ir par šo un nākamo gadu, un – tur nav 
tikai iekārtas, bet arī būvniecība.

Visbeidzot es redzu būtiskas iespējas mūsu ostas in-
frastruktūras attīstībā. Izskatās, ka lielie ostu projekti tiks 
virzīti gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Rīgā. Tur nav līdz-
finansējuma problēmu, jo Rīgas un Ventspils brīvostām 
finansējums ir pieejams. Šie ir četri lieli virzieni, kuros 
mums, manuprāt, vajadzētu koncentrēties.

V. B.: Speciālists, kurš Latvijā ir aizstāvējis zinātnisko 
darbu par būvniecības nozares attīstības modeļiem, precī-
zi nodemonstrēja, ka Latvijā būvniecības krīze ilgs vismaz 
septiņus gadus ar nosacījumu, ja tajā netiks ieguldīts pa-
pildus finansējums. Pēc 60. gadu krīzes Zviedrija izgāja no 
tās 30 gadu laikā, būvniecības kompāniju skaitam samazi-
noties apmēram par 80%...

A. K.: Nākot šurp, es precizēju minēto līdzekļu kop-
apjomu. Galvenokārt tā ir Satiksmes ministrijas nauda. 
Ja sākotnēji šķita, ka tā iet lēni, tad pašlaik ir apstiprinā-
jums, ka visi projekti tiks uzsākti. Viens varbūt pavilksies 
ilgāk, otrs – tiks pabeigts vēlāk, tomēr manis minētie 
apjomi ir reāli.

dialogs starp nozari un ministriju 
pagaidām pašvaKs

V. P.: Būtiskākais ir haosiņš, kurš valda publiskā iepir-
kuma likuma realizācijā, jo tas, savukārt, ir pakārtots di-
viem citiem likumiem. To var savest kārtībā tikai pēc Būv-
komersantu reģistra sakārtošanas. Būvnieku vidū tas rada 
lielākās sāpes. Ja ar savu potenciālo varēšanu tu vēl varētu 
pretendēt uz atsevišķiem iepirkumiem, tad to procesu 
bieži vien nojauc kāds cits. Katra pašvaldība vai institūcija 
joprojām gatavo nolikumus pēc savas saprašanas. 

M. S.: Mēs esam līdzīgā situācijā ar valsti. Jūs [rāda 
uz Kamparu] esat uzņēmušies atbildību – izglābt valsti 
un pārskatāmā laika periodā „izrullēt to atpakaļ”. Mūsu 
uzdevums ir – saglabāt savus uzņēmumus, jo arī mēs šeit 
strādājam 16–17 gadus. Mēs viens otram esam sociālie 
partneri. Mūsu uzņēmumam ir 29 miljonu apgrozījums, 
un ap 3,5 milj. latu esam nomaksājuši nodokļos. Nodarbi-
nām 600 cilvēku. Ar savu privāto atbildību mēs uzturam 
šo instrumentu un sakām, ka esam sociālais partneris, bet 
valsts mums nedod nekādu konkrētu vīziju.

Pagājušajā gadā, nu, labi – mums būs mājokļu siltināša-
na. Siltināt nesanāca, tāpēc pašlaik ir ļoti auksti... Pieņem-
sim, ka tas notiks šogad... Mēs runājām par iepirkumu sa-
kārtošanu. Tas arī nav izdevies... Mūs uztrauc konsekvence. 
Tas, ko dzirdam no Kampara kunga, tiešām skan labi, ja tas 
reāli notiktu. Spilgtākais piemērs ir Nacionālā bibliotēka, 
kur, visu gadu muļļājot, esam nonākuši līdz pieckārtīgam 
samazinājumam. Nonākam līdz tam, ka janvārī divsimt 
cilvēki jāatlaiž... Saistības paliek uz mūsu kakla (kompensā-
cijas utt.), bet pēc tam tās gulsies uz budžeta pleciem.

Izklausās, ka būvnieki jūtas „konkrēti uzmesti”. In-
teresanti, ko ekonomisti darītu Kampara vietā...

G. K.: Ja runājam par kopējo ekonomisko politiku, ne-
viena konkrēta ministrija nekādus brīnumus nespēj paveikt. 
Mans secinājums ir šāds, ka, protams, mēs varētu izveidot 
vēl labākus plānus, bet vislabākā metode būtu dzelžaini īs-
tenot tos pašus ne tik labos plānus. Tas atstātu daudz lielāku 
efektu uz nozari kopumā. Būtu dzelžaini jāseko solījumiem 
un nolikto datumu pārcelšanai. Darba efektivitāte ministri-
jā vistiešākajā veidā ietekmētu noskaņojumu nozarē. Ja 80% 
no esošā plāna izpildītu paredzētajā laikā, mēs krīzi pārdzī-
votu daudz vieglākā formā, ar zemāku temperatūru. 

Valdis Birkavs un Māris Saukāns Viktors Puriņš
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V. D.: Jāatzīst, 
ka izvēlētais iek-
šējās deflācijas 
ceļš ir bijis ne-
pareizs no paša 
sākuma. Tagadnē 
valsts galvenais 
uzdevums ir bru-
tāli un efektīvi 
mazināt savus 
tēriņus tā, lai 
budžeta deficīts 
tuvotos nullei. 

Nežēlīgi, ar vienu rāvienu un bez jebkādiem inovatīviem 
risinājumiem!

Saukāns paliktu vispār bez naudas...
G. K.: Ja ekonomika ātrākā tempā sāktu atjaunoties, 

tad privātajā sektorā viņš to nosacīti kompensētu daudz 
ātrāk, nekā daudzus gadus dzīvojot šādā miroņa stadijā.

V. D.: Es pārskatītu valsts pasūtījumus un cenu ziņā 
noņemtu 20%. Visiem!

G. K.: Ja arī starptautiskie aizdevēji dotu mums tik 
daudz naudas, cik mēs gribētu, un mēs to izmantotu 
efektīvi, investējot infrastruktūras objektos un stimulējot 
ekonomiku, tad – diemžēl matemātiskā konsekvence būtu 
tāda, ka mūsu ārējais parāds pieaugtu tik strauji, ka mēs to 
nespētu apkalpot. Septiņi miljardi ir apjoms, kuru „izlie-
coties” un „ar mokām” tomēr – spējam apkalpot.

A. K.: Manuprāt, ir nepieciešams pārstrukturēt savu 
domāšanu no lielajiem simt miljonu projektiem uz mazā-
kiem projektiem, tie gan ir sarežģītāki un grūtāk mene-
džējami, jo prasa labākas profesionālās iemaņas atsevišķos 
virzienos, bet ar ES struktūrfondu naudas pieejamību – 
paņemam to, ieliekam šeit un attīstāmies!

Māris sāka runāt par sociālo partneru statusu. Tomēr 
es gribētu mest akmeni atpakaļ... Ja runājam par to sociālo 
partneru skaitu, kompetenci un vēlmi sadarboties, kuri 
atrodas publiskajā telpā un kuri, piedodiet, spēj apstādināt 
un izjaukt struktūrfondu programmas, tad jāsaka godīgi, 
ka ir diezgan grūti ar viņiem sastrādāties. 

Ja mēs skatāmies no uzņēmēju un nevalstiskā sektora 
puses un nespējam uzbūvēt labi saprotamu, loģisku un 
kompetentu struktūru – kur būtu tie patiesie sociālie 
partneri, kas sēdētu Nacionālās trīspusējās sadarbības pa-
domē? Vai esat kādu reizi tur bijuši? Es nesaucu nevienu 
vārdā, bet aicinu: atnāciet, lūdzu, kādreiz uz NTSP sēdi! 
Jauns ministrs būdams, es tur trīs reizes pabiju... Par kādu 
sociālo dialogu var runāt, ja arī uzņēmēju organizācijas 
savas neorganizētības dēļ ir tādas pašas kā arodbiedrības!?

V. B.: Mums ir ļoti laba diskusija un sadarbība ar Eko-
nomikas ministriju, vienīgais, kā nav – rezultāta! Es gribu 
redzēt mūsu sadarbību arī EM būvniecības politikas rea-
lizācijā, jo galavārds ir sakāms jums! Jūs ieņemat nedaudz 
atvieglotu pozīciju. Saprotu, ka tā ir ļoti koleģiāla: „Vieno-
jieties, es uzlikšu zīmogu!” Laba dzīve ministram!

Kur ir ministrijas viedoklis? Kur ir ministrijas politi-

ka? Esmu ar mieru norīt to krupi, ja mans viedoklis nav 
pieņemts, bet es gribu redzēt, ka lietas sāktu mainīties uz 
labu un kustēties uz priekšu!

Iepirkumos nepieciešams atbalstīt valstij ilgtermiņā 
izdevīgāko piedāvājumu, jo īstermiņā izdevīgākais ir ze-
mākā cena. Tādu uzstādījumu gan nav viegli realizēt...

A. K.: Negribu īsti piekrist. Ja būvnieki nosacīti atrastu 
kopēju metodiku un spētu vienoties līdzīgi kā pārtikas 
ražotāji – likums to atļauj darīt! Pārtikā viss stāsts ir zem 
Zaļās karotītes, kur – ja produkts ir ražots Latvijā un ir 
svaigs, tad – principā noteikumos var iestrādāt atbilstošus 
nosacījumus par pasūtītājam (valstij vai pašvaldībai) iz-
devīgāko piedāvājumu. Ja gadījumā, piemēram, krējuma 
ražotājs atrodas blakus skolai, ienākumi paliek pašvaldībā, 
un tā savos noteikumos mierīgi var traktēt tā, ka šis krē-
jums ir daudz labāks un izdevīgāks mums, nevis tas lētā-
kais, kurš lielā uzņēmumā gatavots no piena pulvera.

Un ko būvnieki liek pretī? 
M. S.: Nevaru šoreiz piekrist. Mēs piedāvājām minis-

tram, kādā veidā ieviest gradāciju, kura ir nepieciešama 
pa kategorijām – sākot no inženierbūvēm un beidzot ar 
apsaimniekotājiem. Mums ir arī individuālā darba ņēmēji 
– amatnieki. Tās ir pilnīgi dažādas jomas. Ja tāda gradācija 
tiktu ieviesta un līdz ar to sakārtots iepirkumu likums, kur 
jukas sākās pēc pārejas no licencēšanas uz reģistru... Pie-
cus gadus mēs nespējam to sakārtot! Tas reāli besī ārā...

A. K.: Būvniecības likumā mēs joprojām ejam uz mo-
deli, kuru pieslīpējam. Kad tas būs izveidots, to ieviesīs arī 
Iepirkumu likumā.

G. K.: Mūsu nelaime nav sliktās koncepcijās, bet gan – 
nespējā realizēt viduvējās koncepcijas. Šādā nolūkā kopā 
ar maniem politiskajiem domubiedriem gribam izveidot 
nelielu portālu, kur mēģināsim sekot visiem publiskajiem 
solījumiem. Tas viss itin nekur sabiedrībai pieejamā vei-
dā nav vienuviet apkopots. Kad sabiedrība pieprasīs šos 
solījumus pildīt, arī žurnālistiem būs zināms resurss, lai 
prasītu atbildību. Tādējādi radot spiedienu uz valdību, 
liksim tai strādāt nosacīti ražīgāk, un, domāju, daudzas 
problēmas risināsies raitāk.

Vai šī ir unikāla situācija, ka te valda tāda nesakār-
totība un tik lielas pretrunas? Ne no vienas citas noza-
res nenāk tik daudz pārmetumu valstij un arī savstarpē-
jo pārmetumu nozares ietvaros...

V. B.: 2007. gadā būvniecības organizācijas sanāca kopā, 
pilnībā aprakstīja situāciju būvniecībā un nosūtīja vēstuli 
visām augstākajām institūcijām, pēc gada – izdarīja to vēl-
reiz, šis tas ir atrisināts, taču – bardaks kā bija, tā paliek...

Kā tas izskatās starptautiskā kontekstā, jo dažkārt 
jau gadās tā, ka valsts, piemēram, pasludina zaļo ener-
ģiju par prioritāti, bet pēc tam pasaka: „situācija ir 
mainījusies”...

V. D.: Domāju, ka tas nav nekas unikāls. Acīmredzot 
mūsu valsts demokrātiskā iekārta vēl nav nobriedusi. Paši re-
dzat, ka nav no kā īsti prasīt atbildību. Būvniecībā ir nepiecie-

Gatis Kokins
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šami ilgtermiņa ieguldījumi. Tā ir galvenā problēma nozarē, 
kurā vispirms jāiegulda, lai nopelnītu pēc gada vai trijiem. 

G. K.: Diemžēl Latvijas būvniecībai ir zināma līdzība 
gan ar Vācijas, gan ar Amerikas būvniecību. Šo vārdu te 
nepiemin, bet fundamentālu iemeslu dēļ šī nozare ir eks-
ponēta uz korupciju. Nesakārtotā vidē ir vienkāršāk darīt 
„sliktās” lietas. Tādās nozarēs, piemēram, mikroelektroni-
kā, kur gandrīz nav korupcijas, ir ļoti efektīvs tirgus. No-
zares, kuras saistītas ar valsts pasūtījumiem, ļauj vieglāk 
darīt ar korupciju saistītās lietas.

Var jau būt, ka ministrija mēģina tos ūdeņus padarīt 
dzidrākus, bet dažādās intereses būvnieku vidē to visu iz-
jauc. Arī Vācijā skandāli būvniecībā ir mats matā tādi paši 
kā pie mums. Vienīgi kukuļu apmēri ir lielāki un cilvēki 
ilgāk sēž cietumā, bet problēma paliek...

M. S.: Te ir mūsu ekonomika, te ir mūsu mājas. Ja tic 
socioloģiskajai aptaujai, kura nav tukša žvadzēšana, – 12% 
ir aizbraukuši, 22% pašlaik kārto dokumentus prom-
braukšanai, bet 24% apsver iespēju braukt projām, – no 
šiem skaitļiem nav iespējams paslēpties! Dalīsim tos kaut 
vai uz divi, bet vai nav pienācis laiks atzīt, ka mūsu valsts 
maksātspējai ir de jure un de facto aspekti? Ar ārvalstu aiz-
ņēmumu mēs izejam no de jure maksātnespējas. De facto 
mēs tik un tā paliekam valstiskā maksātnespējā!

Vai beidzot nav pienācis laiks izveidot uzņēmēju pado-
mes pie ministrijām, sakārtot šo un citas nozares, runāt ar 
reālajiem sociālajiem partneriem par reālu sadarbību? Vai 
nav pienācis laiks iespundēt atbildīgos cilvēkus, kamēr tie 
baltie dūmi nenāks pa skursteni?

 
Vai tas vispār konceptuāli ir iespējams?
V. D.: Jūs rīkojāties pareizi, izveidojot šo asociāciju, jo 

jums jānodarbojas ar organizētu lobēšanu. Ziedojiet nau-
du politiskajām partijām, kuras ir gatavas paveikt to, kas 
jums ir nepieciešams!

M. S.: Iespējams, ka līdzšinējam valsts modelim to-
mēr neesam bijuši gatavi un, turpinot finansēt politiskās 
partijas, mēs atbalstītu līdzšinējo modeli, kurš nav devis 
gaidītos rezultātus.

A. K.: Sabiedrībai pašai ir jātiek skaidrībā par to, kāda 
pārvalde tai ir vajadzīga. Ir divi modeļi. Azerbaidžānā cilvē-
kiem katru rītu nav jāuztraucas par to, ko viņi izlasīs avīzē.

Mūsu sabiedrībai ir jāpasaka savs viedoklis tāpat, kā 
Rīgā tas ir pateikts – patīk mums tas vai nepatīk. 

Vai vispār ir iespējams šajā situācijā uzņēmējiem 
gada sākumā pateikt, ka šogad, piemēram, šajā ziņā 
„lielās līnijās” nekas vairs nemainīsies?

A. K.: Pērn bija force majeure apstākļi. Tomēr mēs arī 
šajā valdībā esam to spējīgi paveikt. Nezinu, kas būs brīdī, 
kad kāds no šo politisko eliti mainītgribētājiem teiks, ka 
viņam ir cits plāns. Kampars nezina, kas būs nākamgad. 
Gribētu zināt, bet parlamenta salikums un situācija Latvijā 
ir tāda, kāda tā ir. 

V. D.: Amerikā lobiji aprēķina katra politiķa indeksu, 
kā viņš balso jautājumā par ieročiem, un senators pēc 
tam saņem ziedojumus atkarībā no tā, kā viņš ir balsojis. 

Visām partijām un visiem politiķiem ir skaidrs, kas no 
viņiem tiek prasīts utt. Arī sabiedrībai ir skaidrs, kas dod 
naudu un par ko.

nozare ar paaugstinātu 
Korupcijas risKu

G. K.: Ir vajadzīgs ilgtermiņa mērķis, un tiešām labticīgi 
ceru, ka katrai leģitīmai Latvijas valdībai šāds mērķis ir. Mēs 
visi saprotam, kāpēc mēs nekad nenonākam līdz šī mērķa 
realizācijai. Zāles tam ir skaidri redzamas – politiskā vide 
konsolidējas. Domāju, mēs nonāksim pie situācijas, kad 
valstī būs trīs vai septiņas lielas partijas. Tad arī valdības 
kļūs ilglaicīgākas un mēs nonāksim pie stratēģijas.

Tomēr ir arī viena recepte šādai videi, kurā ļoti jāuzma-
nās būt „lielam”... Šādai videi, kāda ir mazajā Latvijā, vairāk 
piemēroti ir mazi un elastīgi uzņēmumi, kuriem nav pārāk 
lielu overhedu. Tā ir gan būvnieku, gan banku nelaime, jo 
Amerikā viena no galvenajām finanšu sistēmas problēmām 
bija tā, ka viņu bankas bija pārāk lielas pat Amerikas ekono-
mikai. Kaut kas liels var pastāvēt tikai tad, ja vide ir drausmī-
gi stabila – apmēram kā juras laikmetā, kad valdīja relatīva 
stabilitāte klimatā un tāpēc dinozauri izauga tik lieli.

M. S.: Ja runājam par NBA Middle East, kurā apvie-
nojušies Skonto būve, Re&Re un RBSSKALS, tad katrs no 
tiem Latvijas līmenī varbūt ir pa lielu, bet Eiropas līmenī 
visi trīs kopā esam pārāk mazs uzņēmums, un tas ierobe-
žo mūsu konkurētspēju. Bez valstiska atbalsta ielauzties 
Tuvo Austrumu tirgos vispār ir neiespējami, izņemot 
maza mēroga pasūtījumus. Vai man vajadzētu visus atlaist, 
atstāt desmit darbiniekus un pāriet pelēkajā sektorā?! 

G. K.: Ļoti mainīgā ekonomikā ar mainīgu likumu 
bāzi un mainīgu nodokļu sistēmu lielie uzņēmumi ir ļoti 
lielā mērā pakļauti riskam. Tā ir tā nelaime.

A. K.: Starp citu, siltināšanas programma nebūt nav 
apstājusies, bet iet plašumā. Mēs noniecinām to, ka jāiet 
uz desmitreiz mazākiem projektiem un kaut kas jāpierāda 
iedzīvotājiem, jārealizē menedžmentā tehniski grūtāki 
projekti. Tie, kas to ir uzsākuši, tiem ir darbs. Tas ir nāka-
mais virziens, kurā es mēģinātu restrukturizēt jūsu, Sau-
kāna kungs, uzņēmumu. Piekrītu, ka sāpe pēc Nacionālās 
bibliotēkas finansējuma samazinājuma ir palikusi, taču tie 
bija reāli force majeure apstākļi.

M. S.: Valsts un pašvaldību pasūtījumos parāds pret 
uzņēmējiem 
gadu mijā bija ap 
trim miljoniem 
latu. Kad mēs lū-
dzām atlikt PVN 
nomaksu, trīs 
reizes drīkst mi-
nēt, kādu atbildi 
mēs saņēmām...

A. K.: Iešu 
pie Repšes un 
runāšu... 

Artis Kampars
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